
        S P R A W O Z D A N I E                 
z działalności samorządu Osiedla Żerniki za 2018 r. 

 
 
Część A. 
Działalność statutowa 
 
1. Funkcjonowanie Rady Osiedla 

1.1. Liczba wybranych radnych:              15 

1.2. Liczba radnych obecnie:               15  

1.3. Liczba przeprowadzonych posiedzeń rady:           16 

1.4. Liczba podjętych uchwał:                                           65 

        
 
2. Funkcjonowanie Zarządu Osiedla 

2.1. Liczba odbytych posiedzeń zarządu                            18 

2.2. Liczba podjętych uchwał:                                              2 

  
 
3. Informacja o realizacji zadań Osiedla wynikających ze Statutu Miasta  
i Osiedla (w szczególności kontaktów z mieszkańcami, podjętych inicjatyw, 
zorganizowanych festynów i wydarzeń kulturalnych): 
  

A. Współpraca z seniorami osiedla 
Rada osiedla Żerniki ściśle współpracuje z seniorami zrzeszonymi w 
Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wrocław Fabryczna 
Koło nr 15 ponieważ z braku pomieszczenia nie ma możliwości 
utworzenia Klubu Seniora, by mógł prowadzić samodzielną działalność.  
Spotkania odbywają się w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. 
Rumiankowej 34. Praca nasza skupia się głównie na organizowaniu 
imprez okolicznościowych, spotkań towarzyskich oraz wycieczek dla 
wszystkich chętnych. Rada osiedla częściowo dofinansowuje tę 
działalność. 
W 2018 roku zorganizowano: 
< 25.I.2018 r. – zabawa karnawałowa 
< 28.I.2018 r. - koncert kolęd i pastorałek dla wszystkich mieszkańców w 
wykonaniu Zespołu Folkowego „Gieni Dudki” w kościele parafialnym 
pw. św. Wawrzyńca 
< 2.II.2018 r.  – wspólne kolędowanie z chórem osiedlowym Żerniczanie  
< 15.III.2018 r. – spotkanie towarzyskie z okazji Dnia Kobiet odbyło się 
w bardzo miłej atmosferze. Przy pięknie udekorowanej sali i stołach 



przygotowano poczęstunek z czekoladowa fontanną oraz ogromnym 
tortem. Zorganizowano wiele ciekawych konkursów oraz można było 
sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, drukowane na miejscu , oprawione w 
ramkę i wręczane paniom. Z wnioskiem o dofinansowanie wystąpiła 
radna p. Wada Wawro 
< 21 – 22 IV. 2018 . – wycieczka do Nałęczowa-Kazimierza Dolnego – 
Puław – Janowca, zwiedzanie zabytków, muzeum S. Żeromskiego 
< 23.V.2018 r. - popołudnie przy grillu na boisku sportowym 
Osiedlowego Zespołu Sportowego „Piast” Żerniki w ramach współpracy 
<  18.VIII.2018 r.  – wycieczka do Kłodzka i Srebrnej Góry, zwiedzanie 
twierdz, kolegiaty WNMP, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, biesiada przy grillu 
< 28 – 29 IX.2018 r. – wycieczka do Łancuta-Bochni-Wiśnicza, 
zwiedzanie zamków, bastionu, muzeum, kopalni soli… 
< 15.XI.2018 r. – wieczornica wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej 
nr 27 z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę 
<  6.XII.2018 r. – spotkanie z Mikołajem, wręczenie paczek, poczęstunek 
<  20.XII.2018 r. – spotkanie opłatkowe dla mieszkańców z udziałem 
Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych p. Bartłomiejem 
Świerczewskim, paczki, poczęstunek wigilijny, kolędowanie. 
Wycieczki i spotkania towarzyskie cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem,  uczestniczy w nich coraz więcej osób. 
 

B. Chór Osiedlowy „Żerniczanie” 
Chor Osiedlowy „Żerniczanie” powstał jesienią 2017 r. z grupy seniorów 
zainteresowanych wspólnym śpiewaniem. Aktualnie grupa 16 osób 
spotyka się w poniedziałki na 2 godziny. Są to osoby w wieku 60 – 80 lat 
o różnych umiejętnościach wokalnych. Dzięki spotkaniom, ćwiczeniom, 
wspólnym występom chór integruje seniorów. Jednocześnie buduje 
lokalną tożsamość poprzez udział w uroczystościach osiedlowych, 
kościelnych czy festynach. 
Z pozyskanych dodatkowo środków finansowych zakupiono na potrzeby 
chóru sprzęt: nagłośnienie, mikrofony, kolumny, telewizor, kable… 
W 2018 r. chór wystąpił: 
< 2.II.2018 r. – kolędy i pastorałki podczas mszy w kościele parafialny 
pw. Św. Wawrzyńca w Żernikach 
< 3.VI.2018 r. – koncert pieśni patriotycznych, wojskowych i żołnierskich 
na festynie w Stabłowicach z okazji 100 Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę 
< 9.VI.2018 r. – występ z okazji 90 lecia Żernik i Dnia Dziecka na 
festynie osiedlowym na Terenia SP 27 
< 10.VI.2018 r. – udział we Wrocławskim Festiwalu Chórów 
Osiedlowych pod Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia 
< 11.XI.2018 r. – występ w kościele parafialnym na mszy za Ojczyznę i 
Mieszkańców Żernik z okazji Święta Niepodległości 
< 12.XI.2018 r. – udział w uroczystości z okazji 100 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę w SP nr 27 



< 15.XI.2018 r. – koncert pieśni patriotycznych na wieczornicy dla 
Mieszkańców  
< 20.XII.2018 r. – koncert kolęd i pastorałek na spotkaniu opłatkowym 
dla Mieszkańców Żernik z udziałem Dyrektora Departamentu Spraw 
Społecznych p. Bartłomieja Świerczewskiego. 
 
 

C. WBO 
Mieszkańcy Żernik złożyli wnioski według własnych zapotrzebowań. Z 
inicjatywy rady osiedla zorganizowano spotkanie liderów projektów, na 
którym wspólnie wybrano projekty do promowania. Opracowano plan 
promocji, poinformowano mieszkańców o promowanych projektach 
osiedlowych. Na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 10 przy 
ulicy Rumiankowej 34 usytuowany był mobilny punkt do głosowania, 
który cieszył się dużym zainteresowaniem. Promowaliśmy dwa projekty 
rejonowe i dwa projekty ogólnomiejskie.  
Wygrały dwa projekty rejonowe: 

1.< Żernicki Park Sportu i Rekreacji – mały 250 000,-zł  II etap 
2.< Plaża na Żernikach – duży 750 000,- zł 

 
D. Sport na Żernikach 

Na osiedlu Żerniki działa Klub Piłkarski Piast Żerniki, który awansował 
do IV ligi piłkarskiej. Najmłodsi zawodnicy skupieni są w Akademii 
Piłkarskiej Piast. Rada osiedla współpracuje z nimi wspierając ich 
działania np. dopłacając za wynajem autokaru na mecz wyjazdowy, 
zakupując sprzęt sportowy, kosiarkę, artykuły spożywcze. W 2018 r. Klub 
Sportowy Piast Żerniki obchodził 25 lecie powstania. 
16.IX.2018 r. odbył się z tej okazji piknik połączony z turniejem i 
treningami pokazowymi małych wewnętrznych grup prowadzone przez 
trzech trenerów Piasta. Najmłodsi uczestnicy z Akademii Piłkarskiej Piast 
oraz zaproszone drużyny czuły się na boiskach znakomicie, a ich rodzice 
bardzo emocjonalnie im kibicowali. Wszyscy zawodnicy zostali 
nagrodzeni pucharami i medalami.  
Dzięki zaangażowaniu społeczników Piasta mieszkańcy Żernik integrują 
się, miło i wesoło spędzają wolny czas. 
W ramach dodatkowych środków na zadania społeczne radny p. Michał 
Garstka wystąpił z wnioskiem o ich przyznanie. Przygotowano i 
przeprowadzono w dniach 19 – 20.VI zajęcia z uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 27 przy ul. Rumiankowej 34. 
Pierwszego Dnia wzięły udział dzieci klas I-III, które rywalizowały w 
takich konkurencjach jak m.in.: kręgle, bilard, skoki, rzuty, biegi… 
Drugiego dnia klasy IV-VII rywalizowały w konkurencjach zespołowych: 
koszykówka, piłka nożna, dwa ognie. Uczestnicy otrzymali dyplomy, a 
zwycięzcy medale, puchary i nagrody. Organizacje tego typu zajęć 
rozwija tężyznę fizyczną, zawodnicy poznają się lepiej i integrują. 
 



E. 90 lecie Żernik 
W 2018 roku przypada 90 rocznica przyłączenia Żernik w granice 
administracyjne Wrocławia. W związku z tym rada Osiedla zdecydowała , 
że główne działania prowadzone będą pod hasłem” Obchody 90 lecia 
Osiedla Żerniki”. Na festynie z okazji Dnia Dziecka wspólnie z ZSP nr 10 
wręczyliśmy nagrody w konkursach z tej okazji, widokówki, baloniki, 
chorągiewki. Drugą część obchodów przygotowaliśmy na 1.09.2018 r. na 
festynie na terenie obok restauracji Orle Gniazdo przy ul. Przybyły. 
Mieszkańców dowoziła ciuchcia. Dla dzieci przygotowano szereg 
atrakcji, dmuchańce, przejażdżki na kucykach, malowanie buzi, tatuaże, 
bańki, zabawy i konkursy z nagrodami. Dom Pomocy Społecznej przy ul. 
Objazdowej przygotował stoisko z wypiekami i pracami wykonanymi na 
zajęciach terapeutycznych. Pracownicy UMW promowali bezpłatny 
Program URBAN CARD PREMIUM dla Wrocławia. W podróż do 
barwnych czasów XVII w. Rzeczpospolitej przeniósł nas zespół wojów 
piastowskich „ Jantar”, który w konkursach , tańcach i zabawach jak żyli i 
czym zajmowali się nasi przodkowie. Z okazji 90 lecia Żernik wydaliśmy 
album pt.” Historia i współczesność”, które wraz z podziękowaniami 
wręczyliśmy zaproszonym gościom, wpisali się oni do Księgi 
Pamiątkowej przygotowanej na tę okazję. Licznie przybyli mieszkańcy 
całymi rodzinami bawili się do póżnych godzin wieczornych miło i 
wesoło spędzili czas. 

 
F. Rodzinny Dzień Dziecka – festyn  osiedlowy 

Jak co roku rada osiedla wspólnie z Zespołem Szkolno Przedszkolnym nr 
10 przy ul. Rumiankowej 34 zorganizowała 9 czerwca Piknik Żernicki, 
czyli Rodzinny Dzień Dziecka – 90 lat Osiedla Żerniki na Terenia boiska 
szkolnego. Wzięło w nim udział ok. 850 mieszkańców od 
przedszkolaków po dziadków. Wystąpiły przedszkolaki ze swoimi 
programami oraz uczniowie w konkursie „twoja twarz brzmi znajomo”, a 
także chór osiedlowy „Żerniczanie” wykonał koncert pieśni 
patriotycznych. Festyn związany był z 90 leciem Żernik, odbywały się 
konkursy dotyczące Żernik, wystawy prac wykonanych przez całe klasy, 
życzenia dla Żernik, wystawa makiet naszego osiedla. Gry, zabawy 
konkursy odbywały się podczas trwania całego festynu. Rodzice 
przygotowali wiele atrakcyjnych stoisk, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, mała gastronomia miała urozmaicony asortyment. 
Kolejki dzieci ustawiały się przed urządzeniami rekreacyjno – 
sportowymi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się opowiadania 
strażaków o ich pracy oraz możliwość obejrzenia wozu oraz sprzętu 
strażackiego. Rada osiedla przygotowała gadżety związane z 90 leciem 
osiedla jak; chorągiewki, baloniki, widokówki, krówki, które zostały 
rozdane uczestnikom festynu. Wręczono dyplomy i nagrody za udział w 
konkursach. 
 
 



G. Petycja w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Szczecińskiej z ul. 
Płaską i ul. Żernicką. 

Od wielu lat rada osiedla występowała o budowę ronda na skrzyżowaniu 
ulicy Żernickiej – Szczecińskiej – Płaskiej z uwagi na fakt powstawaniu w 
tym miejscu bardzo wielu zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu 
uczestników ruchu. Po wprowadzeniu pierwszego etapu obwodnicy Leśnicy 
na ulicy Żernickiej pojawiło się wąskie gardło komunikacyjne , wzrosła 
znacznie ilość pojazdów, a szczególnie samochodów ciężarowych. 
Przeprowadziliśmy ankietę w/g której 77% ankietowanych uważa za 
najważniejszą kwestię poprawę bezpieczeństwa na wspomnianym 
skrzyżowaniu. We wrześniu 2018 r. zawiązała się inicjatywa mieszkańców „ 
Żerniki chcą ronda”, która przy współpracy z radą osiedla zbierała podpisy 
pod petycją w sprawie przebudowy skrzyżowania. Wspólnie zebrano 
ok.1000 podpisów. Petycja złożona 15.XI.2018 r. zakwalifikowana została 
jako wielorazowa i w takim trybie jest rozpatrywana. 

 
 
4. Informacja o wnioskach składanych przez samorząd Osiedla 
do jednostek miejskich o dodatkowe środki na realizację działań 
społecznych (liczba wniosków, zakres, pozyskane środki finansowe): 
 
Radni osiedlowi złożyli 10 wniosków o dodatkowe środki na realizację działań 
społecznych. Pozyskano dodatkowo : 
 
<  Wanda Wawro – Dzień Kobiet na wesoło – 2500,- zł 
< Irena Rymaszewska-Piknik Żernicki, czyli Rodzinny Dzień Dziecka – 90 lecie 
Żernik – 4000,- zł 
<  Michał Garstka – Sportowe Żerniki 2018 – 2500,- zł 
<  Irena Rymaszewska – 90 lecie Żernik – 8500,- zł 
< Irena Rymaszewska – Kmicicowa Kompanija – fundusz czasu wolnego – 
5000,- zł 
<  Irena Rymaszewska – 25 lecie Klubu Sportowego PIAST Żerniki – 1500,- zł 
<   Irena Rymaszewska – Chór Osiedlowy „ Żernicznie” – 7000,- zł 
<  Irena Rymaszewska - Mikołajki dla dzieci z ZSP n10 – 1700,- zł 
<  Irena Rymaszewska –Spotkanie wigilijne dla mieszkańców – 5500,- zł 
<  Irena Rymaszewska – Doposażenie Rady Osiedla – 7000,- zł   
 
5. Informacja o współpracy samorządu Osiedla w zakresie realizacji zadań 
społecznych z jednostkami miejskimi, organizacjami pozarządowymi, itp.  
(partnerzy działań, zakres, efekty): 
 
< Zespół Szkolno Przedszkolny nr 10 
To, że działamy na osiedlu zawdzięczamy Dyrekcji ZSP nr 10.Udostępniono 
nam nieduże pomieszczenie / mimo ciasnoty w szkole /na siedzibę. Do naszej 
dyspozycji mamy potrzebne pomieszczenia oraz wyposażenie, by móc 
realizować statutowe zadania. W szkole spotyka się zarząd osiedla, rada, chór, 



seniorzy. Wspólnie z Radą Pedagogiczną Szkoły 27 i Przedszkola 69 oraz 
Radami Rodziców organizujemy festyny, konkursy czy różnego rodzaju 
imprezy okolicznościowe. Takie działania integrują środowisko od 
przedszkolaków po seniorów, uczą szacunku i zrozumienia drugiego człowieka. 
 
< Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Koło nr 15 zrzesza obecnie około 75 członków. Wspólnie organizujemy 
imprezy okolicznościowe, spotkania towarzyskie i wycieczki. Wielokrotnie 
uczestniczyliśmy w bezpłatnej dystrybucji soków, owoców, warzyw oraz innych 
produktów spożywczych z banku żywności przeznaczonych dla seniorów 
naszego osiedla. 
 
<  Klub Sportowy Piast Żerniki 
Ze sportowcami naszego osiedla współpracujemy od wielu lat. Na terenie boiska 
sportowego przy ulicy Osinieckiej 9 organizujemy pikniki osiedlowe, seniorzy 
mają możliwość biesiadowania przy grillu na świeżym powietrzu. 
 
< Sponsorzy 
W działaniach  rady osiedla pomagają sponsorzy, z którymi nawiązaliśmy 
wieloletnią współpracę. Przy organizacji festynów, pikników, imprez 
okolicznościowych wśród wielu wyróżnić należy : 
 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BISEK – Adam Bisek, które od wielu lat 
bezpłatnie służy nam terenem, prądem, wodą, sponsorowaniem atrakcji, 
pomieszczeniami na terenie przy ul. Przybyły podczas festynów 
 - Chemeko – System przy ul. Jerzmanowskiej . Od chwili powstania zakładu 
na terenie Żernik z wielkim zrozumieniem dofinansowują zakup nagród w 
konkursach z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja, paczek świątecznych czy imprez 
osiedlowych. 
 - Państwo Małgorzata i Krzysztof Chwastek właściciele sklepu przy ul. 
Zagłoby. Na wszystkie spotkania i imprezy okolicznościowe seniorów od wielu 
lat przekazują słodycze na poczęstunek.  
 
< Współpraca zachodnich osiedli Wrocławia 
W 2017 r. nawiązano współpracę między zachodnimi osiedlami Wrocławia 
polegającą na informacji oraz wspólnych działaniach mających na celu poprawę 
jakości życia sąsiadujących osiedli. 
W 2018 r. odbyły się spotkania: 
< 13.III.2018 r. – w Leśnicy dotyczące obwodnicy Leśnicy, komunikacji 
zbiorowej, czystości rzeki Ługowiny, wsparcia projektów WBO, 
<  12.IV.2018 r. – w Praczach Odrzańskich dotyczyło obwodnicy Leśnicy, alei 
Stabłowickiej, rzeka Ługowina, komunikacja 
< 03.VI.2018 r. – na Stabłowicach występ chóru osiedlowego Żerniczanie na 
festynie z koncertem pieśni patriotycznych 
< 29.XI.2018 r. – spotkanie andrzejkowe seniorów w Jerzmanowie 
< 18.XII.2018 r. – w Kużnikach dotyczyło  walki z hałasem od AOW, 
przygotowanie do spotkania z marszałkiem C. Przybylskim 



 
 
6. Informacja o realizacji inwestycji miejskich na Osiedlu: 
6.1. Ile wniosków (i jakich) dotyczących inwestycji na terenie Osiedla zgłosił  

samorząd: 
Złożono wniosek: 
- o budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Żernicka – Szczecińska – Płaska 
- o budowę chodnika z miejscami do parkowania przy ul. Rumiankowej obok 

SP 27 
  
6.2. Które ze złożonych wniosków przyjęto do realizacji: 

Wniosek o budowę ronda zakwalifikowano jako petycję wielokrotną, trwa jej 

rozpatrywanie. 

  

6.3. Ile wniosków środowisk lokalnych lub ich organizacji występujących      
o przyznanie środków na wspieranie tzw. inicjatyw lokalnych lub projektów 
w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego pozytywnie zaopiniował 
samorząd Osiedla i wymienić jakie: 
Nie składano wniosków o przyznanie środków na wspieranie tzw. inicjatyw 

lokalnych. W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy 

złożyli 6 projektów. Zaopiniowano pozytywnie dwa projekty rejonowe oraz dwa 

ogólnomiejskie . 

6.4. Ile ze złożonych wniosków uzyskało finansowanie i jakie są to wnioski: 
W WBO finansowanie zyskały dwa projekty rejonowe:  

1. Żernicki Park Sportu i Rekreacji- mały, II etap – 250 000,-zł 
2. Plaża na Żernikach- duży – 750 000,- zł 

 
 6.5. Inne: 
      1. Wniosek o remont lokalu przy ul. Żernickiej 219 na siedzibę rady osiedla.  
 
7. Ocena współpracy samorządu Osiedla z organami Miasta i jego 
jednostkami organizacyjnymi oraz służbami wraz z uzasadnieniem przy 
ocenie negatywnej (ocenie podlegają instytucje, z którymi Osiedle 
współpracowało w roku sprawozdawczym): 
1. Prezydent Wrocławia – pozytywna 
2. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – pozytywna  
3. Rady Osiedli – pozytywna 
4. Zarząd Zieleni Miejskiej – pozytywna 
5. Ekosystem Sp. z o. o. – pozytywna 
6. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – pozytywna 
7. Biuro Rozwoju Wrocławia – pozytywna 
8. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – pozytywna 



9. Straż Miejska – pozytywna 
10. Zarząd Zasobu Komunalnego – pozytywna 
11. Wydział Inwestycji Miejskich - pozytywna 
 
8. Informacja na temat stanu przekazanego mienia komunalnego: 

- opis nie dotyczy 

    


